
- חדות הנהגת לתוך לחוור ונול של נסיון זהובמדינה
 בג׳וב מעוניין אינו שהוא להביןמיפרגות

מוניציפלי.
רוצה דא סרח

 הלים־לימ ח״ב
 יידע אינו מגתגיה
 גו מעוניין מי

העיריה לראשות
 ח״ב של ביתו אל שבאה המישלחת

 רעות. בישרה פרח יהודה הליברלים
 נתניה, כאזרחי עצמם שהגדירו אנשים,

 העיר את להציל לו וקראו אליו פנו
תוכל אתה ״רק המערך. משילטון

סרח מועמד
לנתניה משיכה

קליגלר ראש־עיר
קשה מטרה

 כמעט אמרו בבחירות,״הם לנצח
בתחנונים.
 היה לחינוך, ר׳ר שהוא הח״ב,

 שהוא חושבים שבנתניה מכך מרוצה
 כמי אך ראש־העיריה, לתפקיד מתאים

 הליברלית במיפלגה בנעשה שמתמצא
 טובתו שתרשי מייד הריח הוא

 רעתו דורשי למעשה הם העירונית
 השטח את בדק הוא הפרלמנטרית.

 מתוכננת, היתה אליו שהפנייה והבין
 אנשי קבוצת את לשבור מניסיון כחלק
עימם. נמנה שפרח מודעי, יצחק השר

 בקרב בעיה עוררה פרח של עמדתו
 כאשר בעיר־היהלומים. האופוזיציה

 איש קליגלר, ראובן שמול התברר
 שיעור בעל מועמד יעמוד לא המערך,

 התרוצצות החלה מהליברלים, קומה
 הוזכר הליכוד. של אחר מועמד סביב
 של דוברו לשעבר זילבר, אלי של שמו

 כן ולפני שרון, אריק שר־החקלאות
 של הבעייה נתניה. מישטרת דובר

 הליכוד אנשי לדעת היא, זילבר
 הם שלו. הציבורי הדימוי בנתניה,
 חומר יש המערך שלאנשי חוששים

 שלהם, האיש כנגד כביכול מפליל
 שמו פירסום את מעכבים הם זו ומסיבה

מוסכם. כמועמד

 אינן זילבר של צרותיו אך
 המוניציפלית במחלקה כאן. מסתיימות

 זילבר שאם מישהו, התבטא חרות של
שם יקים נתניה עיריית לראשות ירוץ

 רום מועמד
דומה שם

 ואס שלו. הצבאית המיפקדה את שרון
 זאב, במצודת הצמד על מדברים כך

המועמד. להיות זילבר סיכויי קטנים

ם1ר פעמיים
 רום משה ירוץ בחולון

 רום יעל ובחיפה
זהה ברשימה אד

 הרגע של שינויים יהיו לא אם
 רום משה שהפרקליט הרי האחרון,
 חולון עיריית ראשות על יתמודד
 ראש את להדיח וינסה הליכוד, מטעם

 רום, אילון. פינחס שנה 30 מזה העיריה
 בעל לכנסת, הליברלים ממומעמדי

 בעירו הועדף בתל־אביב, גדול מישרד
 שבצמרת מפני חרות, מועמד פני על

 הוא שרום למסקנה הגיעו הליכוד
 אך קולות. למשוך היכולה דמות

 חרות של המוניציפלית במחלקה
 הוא בחולון שרום שבעוד מצטערים

 הרי הפתעה, לחולל ויכול מוסכם
 לפירוד פתח הוא בחיפה דומה ששם

ולפילוג.
פרח בג׳וב. מעוניין אינו

 בני עם ושקל בהצעה, להרהר הבטיח
 לנהוג. איך קרובים וידידים מישפחה

 פגישות הירהורים, של שבועות אחרי
 בנתניה, תושבים עם ושיחות במיפלגה

 לתפקיד שהליכתו למסקנה פרח הגיע
 עתידו חיסול פירושה העיריה ראש

 אוכל לא ״אני הארצי. במישור הפוליטי
 פרח אמר התפקידים,״ שני את למלא
 יתבעו קצר זמן ״בתוך מישפחה. לידיד
 מהכנסת שאתפטר במיפלגה ממני
 המטרה בוודאי וזוהי העיר, למען

שלהם."
 או סגן־שר להיות החולם פרח,

 מתאים עצמו ורואה שר־החינוך,
 חד באופן הודיע לא עדיין לתפקיד,
נתן אר בנתניה. רץ לא שהוא משמעי

 של אשתו רום, יעל נגנז. הסרך
 ברשימה תרוץ רום, יוסף חרות ח״כ

 שנוא ירוץ הליכוד מטעם עצמאית.
כהן־אבידוב. מאיר ח״כ נפשה,

 סקר לבדה. לרוץ חששה רום
 אחרי מילא לא מייד ושגנזה שהזמינה

 הופעות שתי באו אז אך ציפיותיה.
 ובזה חדש בערב בטלוויזיה, מוצלחות

 שתוצאות למסקנה הגיעה ורום הזמן,
 בעיר מעמדה את משקפות אינן הסקר
בה. חזו שהצופים אחרי

 כבר הקימה לשעבר, טייסת רום,
 הוא אף נכנס בחולון רום פעולה. מטה

 מייחלים שניהם למירוץ. המרץ במלוא
 תרוויח המיקרים בשני לא אך לניצחון,

השילטון. מיפלגת מכך

10

עוד

 הפוליטי הפרק ייכתב אשר ^
 רפאל לשעבר, הרמטכ׳ל בחיי ^

 מוזרה. פתיחתו תהיה איתן (,רפול״)
לצמרת המוצנח שמנהיג מקובל זה אין

ך י1ך י |  אריק של דוברו לשעבר זילבר, אל 11 ־1111 *1111 ך
בא שר״החקלאות, היותו שרוןבתקופת |1 1111 #111 11̂ 111

 צהוב בצבע במכנסיים זילבר, הפתח. ליד לעמוד ונאלץ לבינוס באיחור
אפוליטייס. להיות שהתיימרו לנואמים רב בקשב האזין ובעניבה,

 חרות של הסטודנטים אגודות פעילי
 באוניברסיטות צורבות תבוסות שנחלו
 האחרונים, בחודשים הארץ ברחבי

 היו שלא קשישים חרות ובנאמני
 י— תנועה של לכינוס לבוא טורחים

אלמונית.
 למען צעירים בדוי שם תחת
 הרישמית הגושפנקה ניתנה ישראל,
 החרות. בתנועת רפול נאמני לקבוצת

 מלישכת הודלף פרישתו אחרי אם
 בו רואה בגין שמנחם ראש״הממשלה

 בתל־אביב שנערך שהכינוס הרי יורש,
 הבסיס את מתל־עדשים לנגר נתן

 למיפלגת להצטרפות האלקטורלי
השילטון.

^ חשיבות
אישית ^

|1ץ1"1ך | | ך11|  על בנעשה בתימהון מביט חרות מרכז חבר ף1ך
1|  כאשר לפירטוס שזכה מורדוף, הבימה. |1 1 11/1 |1 4 .

 הוא השלישית. בשורה ישב האחרונה, ההסתדרות ועידת את פוצץ כמעט
אחרים. חרות מרכז חברי נראו במקום הכינוס. התחלת לפני למקום בא

 ישראל עומד הקבוצה ראש ^
 צחי של הסיאמי התאום כץ, ^

 אגודת יושב־ראש לשעבר כץ, הנגבי.
העברית האוניברסיטה של הסטודנטים

 הראשון הצעד את יעשה המיפלגה
שה התנועה, של צעירים באסיפת

 הפוליטית בתווית לא להופיע עדיפו
בדוי. שם תחת אלא שלהם, הידועה

 קראה בעיתונים שפורסמה המודעה
 השלישי ביום לבוא לתל־אביבים

 התנועה של לכינוס־יסוד שעבר
 הכבוד אורח ישראל. למען צעירים
 לבאי רפול. יהיה נאמר, כך בכינוס,

 מצע חולק העיריה עובדי בית אולם
 בלתי־ שצעירים נאמר שבו התנועה,

 תנועה להקים החליטו צמיפלגתיים
 ישראל לאהבת אמיתי ביטוי ״לתת כדי
 העשיה ומצד שבלב התחושה מצד

 סעיפי בעשרת קריאה מתוך והיצירה.״
 משתייכים שהצעירים התברר, המצע
הישראלי. הקיצוני לימין

 סקרנים. היו הבאים בין אם ספק
 לבוא צריכים היו הם כאלה, היו ואם

 למצוא כדי מוקדמת מאוד בשעה
 מלא היה האולם כי ישיבה, מקומות

חרות, מרכז חברי חרות, בצעירי ברובו

באוני־ הסטודנטים אגודת יושב״ראש לשעברחזן: שרמה
 בקשב מאזין חרות, מטעם תל־אביב ]ברטיטת

 ובאוורול משובצת בחולצה לבוש במרכז הממושקף חזן רפול. של לנאומו
לאחרונה. לאור שיצאו המוזרים, שיריו ספרי את בכניסה מכר לבן, בצבע

 הסטודנטים אגודת של לשעבר 11 הסטוזזטים מנה
 ויושב־ראש חרות, מטעם הירושלמית 1

 כינוס את פותח כץ, ישראל הארצית הסטודנטים התאחדות של לשעבר
י אביב. בתל העיריה בבית־עובדי שנערך ישראל, למעו צעירים

 ההתאחדות יושב־ראש ואחר־כך
 והנגבי הוא חרות. חבר הוא הארצית,

 ״הספונטנית״ התנועה מאגני בין היו
 פירסום אחרי במצודת־זאב שהתארגנה

 להתפטרותו שקראה כהן, ועדת דו״ח
 בגלל שרון אריק שר־הביטחון של

 במחנות לטבח העקיפה אחריותו
 אירגנה זו קבוצה בביירות. הפליטים

 דנה כאשר בשרון, הפגנת־תמיכה
 אחרי בפיטוריו. בצורך הממשלה

 ראש־ לישכת מול שהמפגינים
 מפגיני למקום באו התפזרו, הממשלה

 גרי־ אמיל וביניהם עכשיו שלום
 משליך ידי על אחר־כך שנרצח נצווייג,

היום. עד נמצאו לא שעיקבותיו רימון
 כץ בין שחור חתול עבר באחרונה

 גאולה התחיה, ח״כ של בנה והנגבי.
 לענייני ליועצו והפך לחרות שב כהן,

 חיים שר־התחבורה של תיקשורת
 חרות, את נטש לא שמעולם כץ, קורפו.
 של המוניציפלית במחלקה ג׳וב קיבל

התנועה.


